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CIÊNCIAS ECONÔMICAS
1) Quais dos seguintes gastos governamentais são
incluídos no PNB?
a) A compra de um avião para a Força
Aérea.
b) A compra de um computador para o
Ministério da Fazenda
c) O pagamento do seguro-desemprego
para trabalhadores desempregados.
d) O pagamento dos salários dos
senadores.
e) O pagamento do salário do presidente
da república.
2) Qual das despesas abaixo efetuadas no ultimo
ano por uma família de classe média brasileira,
não está incluída no PNB?
a) Compra de um carro novo
b) Compra de uma geladeira nova
c) Compras
de
alimentos
supermercados
d) Gozo de férias em Miami/Florida.
e) Pagamento de despesas médicas.

em

3) Qual das frases abaixo define o que é renda
nacional?
a) O retorno a todos os fatores de produção
de propriedade dos residentes na nação.
b) Renda apurada em moeda nacional.
c) Retorno dos investimentos financeiros
nacionais.
d) Salário dos trabalhadores de um país.
e) Salário dos Funcionários públicos de um
país.
4) Capitalismo é definido por:
a) Pessoas que possuem dinheiro.
b) Pessoas que possuem bens.
c) Sistema Social no qual o estoque de
capital físico e financeiro é de
propriedade privada.
d) Pessoas que residem na cidade em que
nasceram.
e) Sistema Social em que o estado é
detentor dos estoques de capital físico e
financeiro.
5) A frase que define Balança Comercial é:
a) Diferença
entre
pagamentos
e
recebimentos do governo
b) Resultado da diferença entre valores de
importação
e
exportação
de
mercadorias.
c) Quantidade
de
mercadorias
em
toneladas compradas pelo governo.

d) Diferença entre depósitos e retiradas
bancárias do governo.
e) Impostos arrecadados das empresas
pelo governo.
6) Qual das frases abaixo define o que é igualdade
de renda?
a) Uma situação em que todas as pessoas
estão no mesmo nível de renda.
b) Salários iguais pagos por uma empresa.
c) Renda igual gerada pelo comércio e pela
indústria.
d) Declaração de imposto de renda de
pessoa física.
e) Renda bruta, menos impostos.
7) Inflação prematura quer dizer:
a) Inflação gerada pelo comércio.
b) Inflação gerada pela indústria.
c) Inflação projetada para os próximos 12
meses.
d) Inflação que ocorre antes que a
economia alcance o pleno-emprego.
e) Inflação gerada pelo sistema financeiro.
8) A sigla PIB significa:
a)
b)
c)
d)
e)

Produto industrial bruto
Preço industrial bruto
Preço interno bruto
Produto industrial Brasileiro
Produto interno Bruto.

9) Marque única correta:
a) Cartel é um acordo formal entre
empresas para fixação de preço e/ou
suas respectivas participações no
mercado.
b) Monopólio refere-se à estrutura de
mercado
composto
de
vários
vendedores.
c) Oligopólio refere-se à estrutura de
mercado com um só vendedor.
d) Concorrência perfeita é quando o preço
de todos os vendedores é igual.
e) Cartel é um grupo de empresas
vendendo o mesmo produto.

10 ) Taxa de desemprego refere-se à:
a) Quantidade
absoluta
de
desempregados.
b) Quantidade de pessoas com emprego
formal.
c) Percentagem da força de trabalho
desempregada.
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d) Percentagem da força de trabalho com
emprego informal.
e) Percentagem da força de trabalho com
emprego formal
11) A Sigla CDC quer dizer:
a)
b)
c)
d)
e)

Credores diversos comerciais.
Credores Diretos Comerciais.
Crédito direto ao consumidor.
Crédito diferenciado do Comercio.
Crédito diferenciado ao consumidor.

12) Podemos afirmar que um país com economia
fechada é aquele que:
a) Exporta para outros paises, mas não
importa de nenhum.
b) Importa dos paises mas, não exporta
para nenhum.
c) Mantém relações comerciais só com
paises do mesmo continente.
d) Mantém pouco ou nenhum intercâmbio
com o resto do mundo.
e) Não permite entrada de investidores
estrangeiros.
13) Com relação a impostos, podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

IPI é um imposto Federal.
IPI é um imposto estadual.
IPI é um imposto Municipal.
IPI é um imposto arrecadado pelo
governo federal e repassado para os
estados.
e) IPI é um imposto cobrado só das
empresas multinacionais.
14) Qual das frases abaixo é a melhor definição para
taxa de câmbio?
a) Cotação do dólar para exportação.
b) Cotação do real para exportação.
c) Preço de uma moeda nacional em
relação à outra.
d) Preço de uma moeda em relação ao
dólar.
e) Preço do dólar comercial.
15) Qual das frases abaixo descreve bem o que é
deflator do PIB.
a) Apuração anual do PIB
b) Apuração mensal do PIB.
c) Índice aplicado para retirar do PIB os
efeitos inflacionários.
d) PIB menos exportação.
e) PIB menos importação.
16) Podemos definir déficit orçamentário como
sendo:

a) Baixo nível de renda.
b) Baixo nível de salário
c) Valor pelo qual os gastos excedem às
receitas orçamentárias.
d) Suspensão de pagamentos
e) Negociação de dividas.
17) Marque a frase abaixo que melhor define o que é
demanda.
a) Retração do consumo.
b) Elevação de preços de um produto.
c) A procura de bens ou serviços por parte
dos consumidores a um conjunto de
preços alternativos.
d) Queda nos preços de um produto.
e) Grande oferta de um produto.
18) A curva de Phillips está relacionada com:
a)
b)
c)
d)
e)

Importação e Exportação.
Política cambial.
Política fiscal.
Emprego, salário e inflação.
Demanda agregada.

19) Podemos afirmar que os principais atributos do
Banco central são:
a) Conceder empréstimos e financiamento
de imóveis.
b) Financiar consumidores e empresas.
c) Controlar os meios de pagamentos na
economia e fiscalizar o sistema
financeiro.
d) Descontar duplicatas e títulos.
e) Financiar bens de capital.
20) A teoria Keynesiana
diretamente com:

está

relacionada

a) Investimentos do governo e capital de
giro.
b) Poupança do governo e banco central.
c) Saúde, educação e saneamento básico.
d) Demanda agregada e oferta agregada.
e) Investimentos estrangeiros

